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Mieke Geenen
Ik zal het eerst lezen en dan zal ik wat vragen
stellen. En dan mogen jullie zeggen wat je er van
vindt.
Mezelf in de spiegel zien kijken naar mij. Daar voel
ik me heel erg lekker bij: zegt Nanny Cuyper.
Mezelf in de spiegel zien kijken naar mij.
Waarom kijk je in de spiegel?
Iemand antwoordt: “Mijn kleedje, mijn make- up”.
Het initiatief van Samen lezen is een kleine groep
van mensen die een verhaal of gedicht samen leest.
Iemand leest de tekst hardop. Samen zoekt men
naar de betekenis en alle opmerkingen zijn even
waardevol. Wat elkaar verbindt, is het verhaal en
het lees –en luisterplezier. Mieke Geenen is de
initiatiefneemster van Samen Lezen en werkt in de
bibliotheek van Geel.
Mieke Geenen
Samen lezen is een project of methodiek die
ontwikkeld is in Engeland. Vooral gaat over het
samen lezen van teksten. En wij hebben het dan
eigenlijk verder gespecifieerd op samen lezen voor
anderstaligen. Dat is toch wel iets anders. Want je
kan het eigenlijk ook doen, samen lezen of samen
lezen voor senioren of samen lezen voor psychische
kwetsbare groepen. Maar hier in Geel gaan we
samen lezen voor anderstaligen. Wat houdt dit juist
in? Dat we samen een tekst lezen. Dat de
begeleiders op voorhand een tekst uitkiezen. Dat
we die samen lezen en die wordt ook voorgelezen
door de begeleiders zodat de juiste uitspraak ook
gebruikt wordt. Nadien gaan we de teksten samen
bespreken.
Niet zoals op school, waarop we die tekst
grammaticaal gaan bespreken of wat vocabulaire
betekent maar eerder op begrijpend lezen. Begrijp
je het? Wat gebeurt daarin? Wat zou die persoon
zijn gevoel zijn? Herken je dat? Ken je dat ook van
thuis? Is het een herkenbare situatie? Hoe gaat het
aflopen? Dat we eigenlijk de tekst als middel
gebruiken om de taal te oefenen om samen te
spreken en niet zomaar hoe was jouw dag geweest?
Of hoe was het weer? Maar echt over het thema dat
in die tekst aan bod komt.

Kijken mannen niet in de spiegel?
Andjoup
Ja als ik klaar ben om naar buiten te gaan kijk ik
altijd in de spiegel. Maar niet veel, slechts één keer.
Andjoup is één van de deelnemers van het initiatief
Samen Lezen. Hij komt uit India en hij vindt dat
samen lezen hem helpt om zijn Nederlands te
verbeteren.
Andjoup
Samen lezen is een goed initiatief voor mensen die
willen oefenen met praten. Er zijn goeie begeleiders
om mee samen te werken. We lezen altijd een stukje
van een gemakkelijk boek bv. Het boek Wablieft.
Daarna praten we over die tekst. Iedereen heeft zijn
eigen interpretatie en dat komt als een verrassing.
Soms is het iets heel grappig en soms leren we iets
belangrijk. Voor mij is dit een grote hulp om hier
mee te werken
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Lees jij graag? Wat lees je? In welke taal?

• Samen lezen

Lees je ook eens
voor?
Voor wie?
Voor kinderen
of volwassenen?
Waarom doe je
dat?
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Ken je het project ’voorlezen in de bib’?
Wat is dat?
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Ken jij de bib in je
gemeente?
Ben je daar al geweest?
Ben je al naar andere
bibliotheken geweest?
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Heb je thuis boeken? Welke soort boeken?
Waar staan die in huis? Wie leest de boeken?
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Welk boek vind je
heel interessant?
Waarom?
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Zijn er in jouw land veel bibliotheken?
Is er een verschil met de bibliotheek hier?
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Koop je soms boeken? Waar?
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Ken je e-reading? Vind je dat interessant?

• Samen lezen

Heb je kookboeken
thuis?
Kook je met vaste
recepten?
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Wat doe jij om je Nederlands te verbeteren?
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Vind je lezen in het Nederlands moeilijk?
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Heb je thuis boeken of kranten in andere talen?
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In België hebben de kinderen veel boeken op school.
Had jij vroeger ook veel boeken op school?
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Vind je de boeken duur om te kopen?
Wat is het duurste boek dat jij kocht?
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Is je kind al eens een boek
verloren voor school?
Verloor je zelf al eens
een boek?
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Ken je deze
’boekenkastjes’?
Waar zie je die?
Neem je er eens
een boek?
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Las je als kind veel
boeken of
stripverhalen?
Las je graag of werd je
verplicht?
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Op welke leeftijd kon je lezen? In welke taal leerde je lezen?
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Ken je Malala Yousafzai? Wat doet zij? Uit welk land komt zij?
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‘Neem je boeken en je pennen op. Ze zijn de sterkste wapens.’
Wat wil Malala zeggen? Ben je akkoord?
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‘Een kind, één leraar, één boek, één pen kunnen de wereld veranderen.’
Wat wil Malala zeggen? Ben je akkoord?
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In de woonkamer staat een man.
‘Goeiedag!’
‘Ga weg’. Roept Kaat.
‘Maar mevrouw’…. zegt hij
Kaat gilt. ‘Ga weg of…’
Ze pakt een asbak.
‘s Nachts komt een vreemde man het huis van Kaat
binnen.
Een dief?
Of is er iets anders aan de hand?
Uit: ‘Het verhaal van Kaat’ een boek van Johan Van Caeneghem
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Zou je dit boek willen lezen?
Waarom wel? Waarom niet?
Hoe zou het verhaal verder verlopen?
Probeer met je fantasie het verhaal verder te vertellen...
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De vrouw rent voorbij.
Deze keer lacht ze niet.
Ze gaat sneller rennen.
Is ze bang voor hem?
Reda staat op.
Hij wil naar huis.
Dan roept iemand ‘Au’
Reda wil ander werk. Echt werk.
Met een echt contract.
Maar dat kan niet, want hij heeft geen papieren.
Reda weet niet wat hij moet doen.
Totdat een wandeling door het park alles verandert.
Uit: ‘De ontmoeting’ een boek van Johan Van Caeneghem
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Zou je dit boek willen lezen?
Waarom wel? Waarom niet?
Hoe zou het verhaal verder verlopen?
Probeer met je fantasie het verhaal verder te vertellen...
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Jan denkt aan Gloria.
Hij ziet haar ogen, haar lach.
Ze is mooi.
En vriendelijk.
Hij moet iets doen.
Hij gaat naar buiten.
En fietst naar het dorp.
Jan is verliefd. Op Gloria.
Het meisje van de bakker.
Hij durft haar niet mee uit te vragen.
Hij is bang dat Gloria nee zegt.
Hij moet haar vergeten. Maar of dat lukt?
Uit: ‘De man van de bloemen’ een boek van Johan Van Caeneghem
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Zou je dit boek willen lezen?
Waarom wel? Waarom niet?
Hoe zou het verhaal verder verlopen?
Probeer met je fantasie het verhaal verder te vertellen...
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Rita gaat een café in. Ze drinkt een kop koffie.
‘Wat moet ik doen?’ denkt ze.
Ik kan niet zonder cadeau gaan.
Ik moet iets vinden.
En snel.
Straks gaan de winkels dicht.
Maar het moet een goed cadeau zijn.
Niet zomaar iets.
Rita gaat naar de stad. Om een cadeau te kopen voor
Linda. Want Linda is vandaag jarig. Maar het dagje
winkelen loopt heel anders dan Rita had gedacht…
Uit: ‘Het verhaal van Rita’ een boek van Johan Van Caeneghem
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Zou je dit boek willen lezen?
Waarom wel? Waarom niet?
Hoe zou het verhaal verder verlopen?
Probeer met je fantasie het verhaal verder te vertellen...

• Samen lezen - tekstjes

Alles gaat hier kapot. Denkt Emma.
De verwarming, de elekriciteit…
‘Waarom verhuis je niet?’
‘Waarom kom je niet bij mij wonen?’
‘Je weet waarom’ zegt Kim.
‘Omdat het te snel is’
‘Te snel?’ vraagt Emma.
Ze staat op. Ze is boos.
Kim woont in een kleine, oude flat.
Emma woont in een groot mooi huis.
Zullen ze gaan samenwonen?
Uit: ‘Het verhaal van Kim’ van Johan Van Caeneghem
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Zou je dit boek willen lezen?
Waarom wel? Waarom niet?
Hoe zou het verhaal verder verlopen?
Probeer met je fantasie het verhaal verder te vertellen...
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De auto stopt.
Iemand stapt uit.
En komt naar haar toe.
‘Hallo’. Zegt een man.
‘Wacht jij op de bus?’
Het is een jonge man, hoort Nikki.
‘Praat je tegen mij?’, vraagt ze.
‘Ja’. zegt de man. ‘Vind je dat erg?’
Nikki ziet slecht en woont nog bij haar ouders.
Ze heeft geen vrienden, en kan moeilijk werk vinden.
Maar dan ontmoet ze Ken...
Uit:‘Het verhaal van Nikki’ van Johan Van Caeneghem
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Zou je dit boek willen lezen?
Waarom wel? Waarom niet?
Hoe zou het verhaal verder verlopen?
Probeer met je fantasie het verhaal verder te vertellen...
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Mariam gaat aan een tafeltje zitten.
Ze denkt aan haar leraar Nederlands.
‘Je moet naar buiten gaan’
zegt haar leraar altijd.
‘En met de mensen praten’
Als je nieuw bent in een land is alles lastig.
En het openbaar vervoer al helemaal.
Mariam pakt voor het eerst de tram.
Maar hoe komt ze nu weer thuis?

Uit: ‘Het verhaal van Mariam’ van Johan Van Caeneghem
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Zou je dit boek willen lezen?
Waarom wel? Waarom niet?
Hoe zou het verhaal verder verlopen?
Probeer met je fantasie het verhaal verder te vertellen...
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Tom wordt wakker.
Hij ligt op zijn rug.
Naast zijn auto.
Wat is er gebeurd?
Zijn auto is kapot.
Hij staat op.
Zijn rug doet pijn.
Wie is hij? Waar is hij?
Na een ongeluk met zijn auto kan Tom zich niets meer
herinneren.
Hoe vindt hij nu de weg naar huis?
Uit: ‘Het verhaal van Tom’ van Johan Van Caeneghem.
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Zou je dit boek willen lezen?
Waarom wel? Waarom niet?
Hoe zou het verhaal verder verlopen?
Probeer met je fantasie het verhaal verder te vertellen...

